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ABOUT US

Ποιοι είμαστε
Η BRiS S.A. είναι εταιρία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών λιανικής
πώλησης, με έδρα την Αθήνα και αποκλειστικό αντικείμενο να προτείνει και να
υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις για τη
διαχείριση του μικρότερου καταστήματος έως τον μεγαλύτερο franchisee της
αγοράς.

Τι παρέχουμε
Εφαρμογές Εντατικής Λιανικής
Android ολοκληρωμένες λύσεις για καταστήματα εντατικής λιανικής
Φορολογικοί μηχανισμοί
Φορολογικοί μηχανισμοί Epson δυνατοτήτων με εκτυπωτή SEIKO
Υποστήριξη & Service
Συμβόλαια συντήρησης, 24ωρη υποστήριξη πελατών, τηλεφωνική
υποστήριξη κ.α.
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ΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΜΑΣ

ePos το έξυπνο ταμείο
Your Intelligent Personal Assistant

EPOS

Σύγχρονη εφαρμογή εντατικής λιανικής
πωλήσεων σε περιβάλλον Android
Όλη η διαχείριση του καταστήματος στα χέρια
σας μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο
περιβάλλον ταμειακού συστήματος

Android Retail App
Κερδίστε χρόνο και χρήμα με την απλή και έξυπνη εφαρμογή ePos ειδικά
σχεδιασμένη για καταστήματα μικρής εντατικής λιανικής

Intelligent Personal Assistant
Πραγματοποιήστε εύκολα και γρήγορα παραλαβές νέων ειδών για το κατάστημα
σας, καθώς η εφαρμογή σας ειδοποιεί για το απόθεμα κάθε προϊόντος που έχετε
στην αποθήκη σας, όπως και για την τιμή του
Smart WareHouse
Έξυπνη διαχείριση αποθήκης με πλήρες και αυτόματα ανανεωμένο κωδικολόγιο
με 10.000δες κωδικούς Barcode, έτοιμοι προς πώληση ανά πάσα στιγμή

Your Safety Data
Κρατήστε τα δεδομένα και τις κινήσεις σας ασφαλή μέσα από την εφαρμογή,
που ανά πάσα στιγμή μπορείτε να παρακολουθήσετε απομακρυσμένα από
οπουδήποτε
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Το περιβάλλον
Εύκολη λειτουργία με όλες τις απαραίτητες χρήσεις ενός ταμείου
Διαμορφωμένη Αποθήκη για την αποθήκευση και εύρεση ειδών
Προσαρμοσμένο πελατολόγιο/προμηθευτές

Το Μενού
Τιμολόγηση, Κάρτα Μέλους σε Πελάτες
Στατιστικά κινήσεων και πωλήσεων με γραφήματα
Αυτόματη εύρεση και καταχώριση ειδών
Παρακολούθηση ημερομηνίας λήξης προϊόντων

Kiosk
Διαχείριση του τύπου με αυτόματη καταχώρηση
Αποστολές παραλαβές νέων κωδικών σε εφημερίδες και περιοδικά
Αυτόματος υπολογισμός προμήθειας
Σύνδεση με πρακτορείο τύπου ΑΡΓΟΣ

Butcher Shop
Σύνδεση και αυτόματη ενημέρωση Ζυγού χωρίς ενδιάμεσο πρόγραμμα
Αναγραφή Βάρους και είδους κρέατος ανά χώρα προέλευσης
Εκτύπωση μηνιαίων καταστάσεων κρέατος ανά χώρα
Διπλό Barcode
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Τι θα χρειαστείτε
Tην εφαρμογή ePos για την διαχείριση καταστημάτων λιανικής

EPOS

Ένα tablet για την εύκολη χρήση του ταμείου
Ένα Barode Scanner για την γρήγορη πώληση και αναζήτηση
των ειδών
To Security Box που κρατάει ενημερωμένη την αποθήκη σας με
νέους κωδικούς Barcode αλλά και τα δεδομένα σας
Συνδέεται με ταμειακή μηχανή

Το ePos σε 3 πακέτα ειδικά σχεδιασμένο για κάθε μικρή επιχείρηση
Κόστος Ανανέωσης και Τεχνικής Υποστήριξης 150 € / έτος
Η τιμή της εφαρμογής (χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό) ανέρχεται στα 180 €

Απλή Έκδοση

Βασική Έκδοση

Ειδική Έκδοση

ePos App

ePos App

ePos App

Tablet 10

Tablet 10

Tablet 10

Security Box

Security Box

Security Box

Barcode Scanner Bluetooth

Barcode Scanner Bluetooth

Barcode Scanner Bluetooth

Αλουμινένια Βάση Tablet

Αλουμινένια Βάση Tablet

Αλουμινένια Βάση Tablet

Τεχνική Υποστήριξη

Ταμειακή Μηχανή

Ταμειακή Μηχανή

Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης

Τεχνική Υποστήριξη

Ηλεκτρονικός Ζυγός Ετικέτας

Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης

Τεχνική Υποστήριξη
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης

630 €

895 €

1650 €
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Φορολογικός Μηχανισμός ΑΔΗΜΕ/ΦΗΜ
Υψηλών Δυνατοτήτων

IBOX
Ένας απλός και αξιόπιστος φορολογικός εκτυπωτής
υψηλών δυνατοτήτων με ελάχιστες απαιτήσεις
συντήρησης, είναι η πιο λογική λύση για την
επιχείρησή σας

Όλη η διαχείριση του καταστήματος στα χέρια σας μέσα από
ένα ειδικά διαμορφωμένο φορολογικό εκτυπωτή με web
περιβάλλον ταμειακού συστήματος

Τι θα χρειαστείτε
Το iBOX δεν επιβάλλει επιπρόσθετο εξοπλισμό στον χρήστη για να γίνει
λειτουργικό.
Το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλουμε την IP του σε οποιαδήποτε συσκευή
επιθυμούμε, ώστε να μπορούμε να το διαχειριζόμαστε μεσώ browser
Ενδεικτικά συνδέεται με :
PS2 Πληκτρολόγιο, Customer Display, Barcode Scanner, Ζυγό, Συρτάρι & Τραπεζικό
τερματικό (POS)
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Οι Καινοτόμες Δυνατότητες του iBOX

Web Interface
Εύχρηστο web περιβάλλον.
Βάζοντας μόνο την ip η το όνομα του φορολογικού
μηχανισμού σε έναν browser, έχετε όλες τις απαραίτητες
χρήσεις ενός ταμείου

Στατιστικά
Συγκρίνετε τις πωλήσεις ανά ημέρα και μήνα, τους ταμίες, τις
ωριαίες πωλήσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τα έσοδα σας
ανά πιστωτική κάρτα κ.α.

Οθόνη Πελάτη
Δυνατότητα προβολής διαφημίσεων σε μορφή φωτογραφιών ή
βίντεο αλλά και widgets όπως, καιρός, νέα κλπ.

Ράδιο
Διαμορφώστε τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό ή διαλέξτε
έναν από τους ήδη υπάρχοντες και δώστε στο κατάστημα σας
μια διαφορετική νότα
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Φωνητικές Εντολές
Χρησιμοποιήστε τις φωνητικές εντολές μέσω browser για
την άμεση έκδοση αναφορών Χ & Ζ

Αποστολή Αναφορών
Δυνατότητα αποστολής αναφορών Ζ και στατιστικών στα email
που επιθυμείτε

Πολλαπλοί Χρήστες
Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας του iBOX απο
πολλούς χρήστες

Απομακρυσμένη Διαχείριση
Διαχειριστείτε το iBOX από το σπίτι η το γραφείο σας, ελέγχοντας
το προσωπικό σας αλλά και τις κινήσεις που γίνονται όσο εσείς
δεν είστε εκεί
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Ειδικά Χαρακτηριστικά
Το περιβάλλον
Εύκολη λειτουργία με όλες τις απαραίτητες χρήσεις
ενός ταμείου
Διαμορφωμένη Αποθήκη για την εύρεση και
διαχείριση ειδών
Προσαρμοσμένο πελατολόγιο & έκδοση τιμολογίου
Εύρεση και καταχώριση ειδών & προσθήκη
πολλαπλών σχολίων
Παρακολούθηση ημερομηνίας λήξης προϊόντων

Σύνδεση με περιφερειακά
Σύνδεση και αυτόματη ενημέρωση Ζυγού χωρίς
ενδιάμεσο πρόγραμμα

Το Μενού
Έκδοση αναφορών Χ & Ζ από τα
προγραμματιζόμενα πλήκτρα στην πίσω όψη του
iBOX
Εμφάνιση IP iBOX με το άνοιγμα του
φορολογικού εκτυπωτή

Αναγραφή Βάρους και είδους
Αυτόματη εύρεση προϊόντος με ή χωρίς διπλό
Barcode
Αυτόματο άνοιγμα συρταριού
Οθόνη πελάτη με αναγραφή τιμής και προϊόντος
Σύνδεση με POS

Ηχητική εντολή με το άνοιγμα του εκτυπωτή
Ηχητική εντολή με την προσθήκη /αφαίρεση
εξωτερικής συσκευής

Διαχείριση καταστήματος
Τιμολόγηση και αποθήκευση των στοιχείων πελάτη
Κάρτα μέλους σε πελάτες
Στατιστικά κινήσεων και πωλήσεων με γραφήματα
& αποστολή με email
Φωνητικές εντολές για την έκδοση απόδειξης
Μερική Εξόφληση , Είσπραξη & Αλλαγή
Εκπτώσεις
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PROMO@EPOS.COM.GR
WWW.EPOS.COM.GR
+ 30 210 81 4 0000
LAGOUMITZI 24 KALITHEA
ATHENS GREECE 176 71

